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द्धवशेष अदालि, काठमाडौं 
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्र कुमार त्तशवाकोटी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पडुासैनी 

फैसला 
०7०-CR -०१८८ 

तन.नं. ४ 

NCB (National Central Bureau) New Delhi को पत्र समेि संलग्न गरी केन्रीय अनसुन्धान ब्यूरो 
महाराजगंज काठमाण्डौ  समेिको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार...............................................१  

तिरुि 

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश िमाा -म्यान्मार सघाई तडतभजन, कलेम्य ु पेवाइन भई 
नेपालमा त्तजल्ला झापा, ितनयानी गा.ति.स. वडा नं.-४ स्थायी विन भई हाल त्तज. काठमाण्डौ, 
का.म.न.पा. वडा नं.३२ अनामनगर डेरा गरी िस्ने शंकर प्रसाद गरुागााँई.................................१  

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य त्तजल्ला सेनापति गााँउ पशपुति भने्न 
स्थानमा भई नेपालमा त्तजल्ला झापा, सिासीधाम गा.ति.स. वडा नं ९ स्थायी विन भई हाल त्तजल्ला 
काठमाडौ, कपन गा.ति.स. वडा नं ३ कपनमा डेरा गरी वस्ने शरेुस अतधकारी ........................१ 

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य Wahemgbam Leikai भई नेपालमा 
त्तजल्ला झापा अनारमनी गा.ति.स. वडा नं ३ स्थायी विन उल्लेख भएको ित्काल त्तजल्ला 
काठमाडौ, काठमाडौ महानगरपातलका िालवुाटार साहारा मागा डेरा गरी िस्ने नेपालमा शान्िी 
िामाङको नामले त्तितनन े भारिीय नागररक स्वगीय N.SURENDRAKUMAR को छोरा भारिीय 
नागररक NINGTHOUJAN SHANTI MATEI@ CHINKHEI@ CHINGLEMBA@ 
TAKHENCHANGBAM@ HEMANTA SHARMA............................................................१  

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य भई नेपालमा जीि िहादरु िौधरीको 
नामले त्तितनने भारिीय नागररक स्वगीय LAISHRAM NABONI SINGH को छोरा LAISHRAM JITEN 

SINGH ..............................................................................................................१ 

िादी 

प्रतिवादी 
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जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य भई नेपालमा राजेश थापाको नामले 
त्तितनने L. GOURAHARI SINGH को छोरा LANGPOKLAKPAN INAOCHA SINGH @ BIRJIT @ JIT @ 

TOMBA @ RAJ SINGH @ LALCHA...........................................................................१  

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य भई नेपालमा त्तजल्ला झापा, 
अनारमनी गा. ति. स. वडा नं ३ स्थायी विन उल्लेख भएका छत्र िहादरु िौहानको छोरा कुमार 
िौहानको नामले त्तितनने भारिीय नागररक ....................................................................१ 

जन्मस्थान र वात्तस्िवक घर ठेगाना देश भारिको मत्तणपरु राज्य भई नेपालमा त्तजल्ला जमु्ला, वाम्ली 
गा. ति. स. वडा नं ६ स्थायी ठेगाना उल्लेख भएका रामत्तजि रोकायाको छोरा कणाजीि रोकायाका 
नामले त्तितनने भारिीय नागररक ................................................................................१ 

भारिको मत्तणपरु राज्यमा स्थायी विन भएको भने्न खलु्नमा आएका नपेालमा त्तजल्ला पाल्पा, 
भैरवस्थान गा.द्धव.स. वडा नं. ५ स्थायी विन उल्लेख भई हाल त्तजल्ला झापा धलुावारी िस्ने राजेश 
भट्टराई ...............................................................................................................१  

त्तजल्ला पाल्पा, भैरवस्थान गा. द्धव. स. वडा नं. ५ स्थायी विन उल्लेख भई हाल त्तजल्ला झापा, 
धलुावारी िस्ने राजेश भट्टराईको श्रीमिी  सीिा भट्टराई ....................................................१ 

त्तजल्ला झापा, सिासीधाम गा.द्धव.स. वडा नं ९ स्थायी विन भई हाल ऐ शतनश्चरे गा.द्धव.स. वडा नं 
९ िस्ने छत्र िहादरु िौहानको छोरा सोमनाथ िौहान.......................................................१  

मदु्दा:- सम्पत्ति सदु्धिकरण (आिाङं्कवादी द्धियाकलापमा द्धविीय लगानी )। 

द्धवशेष अदालि ऐन,२०५९को दफा ६ िथा नेपाल राजपत्रमा तमति २०66÷2÷11मा प्रकात्तशि सूिना 
िमोत्तजम यसै अदालिको अतधकार क्षेत्रतभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको संत्तक्षप्त िथ्य एवं ठहर 
यस प्रकार रहेको छ।  

िथ्य खण्ड 

1. नेपालमा शान्िी िामाङका नामले त्तितनन ेभारिीय नागररक  N.shanti Matei, नेपालमा राजेश थापाका 
नामले त्तितनन ेभारिीय नागररक  L Inaocha singh@ birjt, L JITEN SINGH भतनने जीि िहादरु िौधरी, 
संजय िौधरी, कुमार िौहान लगायिका ब्यत्तिहरूले भारिको आिंककारी संगठन PREPAK-UPPK 
का मखु्य सदस्य भई नपेाल, भारि, पाद्धकस्िान, िंगलादेश र म्यानमार जस्िा देशहरूमा आफ्नो नक्कली 
पद्धहिान िनाई नक्कली राहदानी प्रयोग गरी आपरातधक षड्यन्त्र, आंिककारीको लातग िातलम संिालन 
िथा हािहतियार ओसार-पसार जस्िा गैह्र कानूनी कायाहरुमा संलग्न रहेको भनी आवश्यक 
कारवाहीका लातग NCB_New Delhi िाट पत्रािार भई आइकोले तनजहरू नेपाल प्रवेश गरे नगरेको र 
तनजहरुले नेपालमा कुनै िैंक द्धविीय संस्थाहरुमा खािा खोले नखोलेको जस्िा महत्वपूणा आधारहरुमा 
NCB New Delhi संग समन्वय गनुापने भएकोले सो सम्िन्धमा खोज िलास गरी तनजहरुको सम्िन्धमा 
केही जानकारी प्राप्त भएमा यस शाखामा जानकारी ददनहुनु भने्न प्रहरी प्रधान कायाालय, अपराध 
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अनसुनधान तिभाग इन्टरपोल शाखािाट प्राप्त पत्रद्वारा जानकारी भई भारिीय नागररक  N.shanti Matei 

(हेमन्ि शमाा) भतनने शान्िी िामाङले त्तजल्ला झापा, अनारमनी तििाामोडिाट र L JITEN SINGH @ 
selkai ले जीि िहादरु िौधरीको नामिाट झटु्टा द्धववरण भएको नेपाली राहदानीहरु तनकालेकोमा दिैु 
जनाको राहदानी तनकाल्ने कायामा सहयोग गने अनामनगर, काठमाडौ िस्ने मामा भने्न शंकर प्रशाद 
गरुागाई  समेिका मातनसहरु रहेको र तनजले आंिककारी गतितितधमा द्धविीय लगानी समेि गरेको 
भने्न खलु्न आएकोले तनज मामा भने्न शंकर प्रसाद गरुागाई समेिका उि कायाहरुमा संलग्न 
मातनसहरुलाई खोजिलास गरी प्रारत्तम्भक सोधपछु गदाा तनज मामा भने्न शंकर प्रसाद गरुागाईले झटु्टा 
तिवरणको आधारमा नेपाली नागरीकिा र राहदानी िनाई ददने गरेको िथा तनजहरुले नपेाली िैंक िथा 
तििीय संस्थाहरू माफा ि आंिकिादी द्धियाकलापमा तििीय लगानी गने कायामा संलग्न रहेकोले कानून 
िमोत्तजम आवश्यक कारवाही गरी पाउं भने्न ब्यहोरा समेिको  प्रहरी प्रतििेदन ।  

2. सरेुश अतधकारीको नाममा एभरेष्ट िैक न्यूरोडमा रहेको  िैक खािा नं ००२००५०१२०२४०० मा 
भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट ९ पटक रु ७८,०८०।०० का दरले हनु आउने जम्मा रु 
७०२७२०।- प्राप्त भै जम्मा भएको देत्तखएको, प्रत्येक पटक रकम जम्मा हदुा IMPHAL उल्लेख भएको 
साथै रकम प्राप्त भए लगिै खािामा न्यूनिम रकम मात्र व्यालेन्स रात्तख त्तझक्ने गरेको देत्तखएको भने्न 
नेपाल राष्ट्र िैक, द्धविीय जानकारी ईकाइको फाइल ।  

3. सीिा भट्टराईको नाममा एभरेष्ट िैक न्यूरोडमा रहेको  िैक खािा नं ००२००५०१२००९२७ मा 
भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट ९ पटक रु ७८,०८०।- का दरले हनु आउने जम्मा रु 
७,०२,७२०।०० प्राप्त भै जम्मा भएको देत्तखएको, प्रत्येक पटक रकम जम्मा हदुा IMPHAL उल्लेख 
भएको साथै रकम प्राप्त भए लगिै खािामा न्यूनिम रकम मात्र व्यालेन्स रात्तख त्तझक्ने गरेको देत्तखएको 
भने्न नेपाल राष्ट्र िैक, द्धविीय जानकारी ईकाइको फाइल । 

4. सरेुश अतधकारीको नाममा एभरेष्ट िैक न्यूरोडमा रहेको  िैक खािा नं ००२००५०१००९३९४ मा 
भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट १९ पटक रु ७८,०८०।- का दरले हनु आउने जम्मा रु 
१४,८३,५२०।- प्राप्त भै जम्मा भएको देत्तखएको, जसमध्ये ९ पटक रकम जम्मा हदुा IRILBUNG 

उल्लेख भएको पाइएको अको ९ पटक रकम जम्मा हदुा IMPHAL उल्लेख भएको र १ पटक रकम 
जम्मा हदुा SANTACRUZ MUMBAI उल्लेख भएको देत्तखदा समान रकम द्धवतभन्न स्थानिाट िारम्िार 
आएको देत्तखएको । साथै रकम प्राप्त भएकै ददन वा रकम प्राप्त भए लगिै िैक खािामा न्यूनिम 
रकम मात्र व्यालेन्स रात्तख त्तझक्ने गरेको देत्तखएको भने्न नेपाल राष्ट्र िैक, द्धविीय जानकारी ईकाइको 
फाइल । 

5. मेरो घर त्तजल्ला िेह्रथमु, आम्िङुग गा. ति.स. वडा नं. ३ भएिा पतन कररि ८०/८२ िषा पद्धहले मेरो 
िाजे राम प्रसाद गरुागााँई िमाा (म्यानमार) िसाई - सराई भएकोले मेरो िवुा र हामी भाईहरु सिै 
िमाामा नै िस्दै आएकोमा म शंकर प्रसाद गरुागााँई कररि २०४७ सालतिर नेपाल तभतत्रएकोले मेरा 
आफन्िहरुको सहयोगमा काठमाण्डौ आई झटु्टा तिवरण पेश गरर नेपाली नागररकिा िनाई मैले काम 
गने थाइल्याण्डको टोनी होटलका साहलेु नेपालत्तस्थि भान्जा ध्रवु भण्डारीलाई फोन गरी मलाई सहयोग 
गरर ददन ुभनेकोले तनज ध्रिु भण्डारीले काठमाण्डौ आइ कुिेर दवाडीलाई भेटी तनजले नै मेरो ना.प्र.प.र 
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राहदानी कररि १०/१५ ददनमै िनाई ददई म िमाा हदैु थाइल्याण्डिाट कोररया गएको तथए । कररि 
३ िषा ६, ७ मद्धहना जति कोररया ितस तसधै नेपाल फद्धका एको तथए । त्यसपतछ म पनु: िमाा गई 
आमासाँग आफ्नो िाजे, िािकुो नाम, थर र विन मातग नेपाल आई आफ्नो िंशजका नािाले 
नागररकिा िनाउने सरु िनाए । त्यतििेला मेरा िाजे, िािकुो मतृ्यू भइसकेको तथयो । अन्य गरुागााँई 
िन्धहुरुको सहयोगमा िन्र प्रसाद गरुागााँईको नाति, कोद्धपल प्रसाद गरुागााँईको छोरा दाज ु त्तिन्िामत्तण 
गरुागााँईले झटु्टा तिवरण पेश गरर मेरो नेपाली नागररकिा प्रमाण पत्र िनाई ददएका हनु, मैले दईु पटक 
नेपाली नागररकिा प्रमाण पत्र तलएको तथए । मेरो घरका अन्य दाजभुाईहरु िमाामा नै छन ्। मलाई 
PREPAK-UPPK भने्न संस्थाको िारेमा थाहा छ, उि संस्थाका सदस्यहरुको समूहले भारि लगायिका 
तितभन्न मूलकुहरूमा आिंक फैलाउने, हािहतियार ओसार-पसार गने, तितभन्न देशहरुिाट नक्कली 
राहदानी िनाई तितभन्न ठााँउहरुमा िालीम संिालन गने जस्िा गैह्र कानूनी काया गरेको मलाई थाहा 
तथयो। उि संस्थाका सदस्यहरुमा भारि मत्तणपरु घर भई झटु्टा प्रमाण पेश गरर नेपालिाट ना.प्र.प. 
तलएका N.SHANTI METEI (हेमन्ि शमाा) भतनने शान्िी िामाङ, L.INAOCHA SINGHB@BIRJIT भतनन े
राजेश थापा, L. JITEN SINGH भतनने जीि िहादरु िौधरी, संजय िौधरी, कुमार िौहान, प्रमे अथौिा 
भतनने प्रमे तसंह भारिीय नागररकहरु नेपालिाट झटु्टा तिवरण पेश गरर नेपाली नागररकिा र राहदानी 
समेि तलने ब्यत्तिहरु हनु भने झटु्टा तिवरण िनाई तनज द्धवदेशी, आिंककारीहरुलाई सहयोग गने 
सोमनाथ िौहान, गणेश दाहाल, प्रमे पराजलुी, लरेन्स तिष्ट, राजेश भट्टराई, सरेुश अतधकारी, त्तिन्िामणी 
गरुागााँई र म शंकर प्रसाद गरुागााँई समेिले झटु्टा तिवरण पेश गरी ना.प्र.प र राहदानी िनाई ददएका 
हौं । तनजहरू सिै त्यतििेला नेपाल मै लदु्धकतछपी िसेका तथए । मातथ उल्लेत्तखि ब्यिीहरु सिैलाई 
म त्तिन्दछु भने तनज शान्िी िामाङलाई मैले १७/१८ िषा अगाडीदेत्तख नै झापाको धलुािारीिाट 
भारिको नागाल्याण्ड, मत्तणपरुमा रेतडमेड कपडा पठाउने काया गदाथें । मैले तनज शान्िी िामाङलाई 
सोद्धह िेलादेत्तख त्तिनेको हुाँ । तनजलाई  राजेश भट्टराई, राज ु सिेुदीले त्तिनाई ददएका हनु ् । तनज 
शान्िी िामाङको मैले थाइल्याण्डिाट पतन सामानको क्याररङग ्समेि गरेकोले व्यापाररक संगिले हाम्रो 
राम्र ै त्तिनजान भएको तथयो । तनज शान्िी िामाङ भतनने ब्यत्ति र म शंकर प्रसाद गरुागााँई 
काठमाण्डौको िालवुाटार त्तस्थि सहारा मागा गरुुङ थरी साहकुो  दईु िले घर नं. ८३ भएको घर 
भाडामा तलई िल्लो िलामा म शंकर प्रसाद गरुागााँई र मातथल्लो िलामा तनज शान्िी िामाङको 
पररवार िस्दथे । उि घर मैले नै खोजेको तथए भने मातसक रु २५०००/- भाडा शान्िी िामाङले 
नै तिदाथे । तनज शान्िी िामाङ घरमा नभएको अिस्थामा तनजको पररवारको हेरिाह म शंकर प्रशाद 
गरुागाईले नै गररददन्थे । तनजको छोरी रीना िामाङ र मेरो छोरीको नािालक प्रमाण पत्र मैले नै 
िनाई ददएको  तथए । तनज शान्िी िामाङले काठमाण्डौको न्यूरोड त्तस्थि राजेश भटराईको भट्टराई 
टे्रडसा लगायिका अन्य पसलहरु समेिमा रू ८० लाख लगानी लगाई म शंकर प्रसाद गरुागााँईले 
थाईल्याण्डिाट िमाा हुाँदै भारि र िाइनािाट समेि सामान ल्याई भारिको नागाल्याण्ड, मत्तणपरु र 
आसाममा समेि सामान पठाउने  गदाथे । तनज शान्िी भतनन ेN. SHANTI  MEITEI को कारोिार 
मैले नै हेरी ददने गदाथे । मेरो एभरेष्ट िैङक न्यूरोडको खािा न. ००२०००१२०१८७९ को ATM 

काडा समेि तनजलाई ददई उि ATM काडा हालसम्म तनजसंगै छ । मेरो अन्य िैंकका िीनवटै 
खािािाट पतन तनजकै कारोिार गरेको हो । उि PREPAK-UPPK भने्न संस्थाको िारेमा मलाई थाहा 
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छ ।  म त्यसको कुनै सदस्य िथा सरोकावाला  पतन हैन िर उि संस्थाको िारेमा मलाई 
१०/१२ िषा पद्धहले देत्तख नै थाहा तथयो । तनज शान्िी िामाङको म द्धवश्वातसलो पात्र भएका कारण 
मैले तनजलाई छोड्न सकेको होइन । मैले अन्य ब्यत्तिको झटु्टा तिवरण पेश गरर नेपाली ना.प्र.प. र 
राहदानी तनकालेको होइन । शान्िी िामाङ, जीि िहादरु िौधरीको आतथाक प्रलोभनमा परी  झटु्टा 
तिवरण पेश गरी नागररकिाको प्रमाण पत्र िनाई ददने मदन भट्टराई हो भने शान्िीको श्रीमिी तिना 
लक्ष्मी िामाङ, छोरा डेतनल िामाङको ना.प्र.प. िनाई ददने त्तजल्ला झापा काकडतभट्टामा रेतडमेड पसल 
गरी िस्ने गणेश दाहाल नै हनु । तनजहरु अलग-अलग िस्ने गदाथे । शान्िी िामाङको रु ८० लाख 
काठमाण्डौको न्यूरोड त्तस्थि राजेश भटराईको भट्टराई टे्रडसामा लगानी भएको मलाई थाहा छ । 
अथौिा भतनने प्रमे तसंह, राजेश थापाले नेपाल त्तस्थि भारिीय दिुावासमा भ.ूप.ु भारिीय सैतनकको भवन 
तनमााण कायाको ठेक्का तलएको भने्न कुरा सनुी थाहा पाएको हुाँ । तनज शान्िी िामाङ भतनने ब्यत्तिको 
िैक अफ काठमाण्डौमा खािा नं.२४०२००००००२८५२४ तथयो र उि खािा  खोल्दा इच्छाएको 
व्यत्तिमा मेरो नाम राखेको तथयो । तनजको श्रीमिी िीना लक्ष्मी िामाङको खािा सनराईज िैकमा 
तथयो भने्न कुरा समेि मलाई थाहा तथयो । तनजको आतथाक अिस्थाका िारेमा मलाई त्यति थाहा 
छैन। तनजको आतथाक लगानी हेरी ददने काया मिाट नै भएको हो । मैले तनज शान्िी िामाङको 
द्धविीय सहयोग गरेवापि मलाई मातसक रु १५,००० ददन्थे । मेरो नाम िथा श्रीमिीको नाममा कही 
किै केही सम्पत्ति छैन । मेरो श्रीमिीको ४ िोला जति सनु पेवा छ, अन्य केद्धह छैन । अद्धहलेको 
अिस्थामा म प्रधान प्लाजामा काम गने भएकोले उि प्लाजाका मातलक नरपति धमलाले मातसक रु 
३०,०००। ददएकाले आफ्नो खिा, िच्िाहरुको पढाई खिा र घर खिा िलेको तथयो । तनज 
धमलालाई रु ५ लाख सापट ददई सो सापट पैसा द्धफिाा मागी एस.तड. इम्पोररयमलाई रु ३६,०००। 
मा खररद गरर एस.द्धप. इम्पोररयम िनाई त्तजन्स पाईन्ट िनाउने कामको त्तजम्मा राम कुमार खड्कालाई 
ददएको तथएाँ । मैले थाहा पाएअनसुार कुमार िौहानले रु १ करोड रुपयााँ सोमनाथ िौहानमा लगानी 
गरर तनजकै नाममा त्तजल्ला झापाको िारआलीमा घर द्धकनेको छ भने्न कुरा सनुी थाहा पाएको हुाँ । के 
कहााँिाट उि रकम ल्यायो मलाई थाहा छैन । तनज सोमनाथ िौहानको र मेरो कुनै लेनदेन िथा 
ररसइिी छैन िर सोमनाथ िौहानको नाममा रहेको िा.६ ि. ३३७४ नं को Zoyte कारको मैले 
भिुानी ददएको होइन । हामी उल्लेत्तखि सिै साँगै काम गने भएकोले भिुानी रतसद मेरो नाममा 
काद्धटए पतन उि कारको भिुानी रकम तनज सोमनाथले नै ददएको हो । सोमनाथ िौहानले नै कुमार 
िौहानको झटु्टा तिवरण पेश गरर नेपाली ना.प्र.प. िनाई ददएको हो भने्न समेि सनुी थाहा पाएको हुाँ । 
तनज शान्िी िामाङलाई मैले जानी-जानी सहयोग गरेकै हो । मैले कोररयािाट रु १० लाख रुपयााँ 
ल्याएकोमा १,३५,०००/-मा झापामा अकैको नाममा जतमन द्धकनी सो जतमन तििी गरेर तनज नरपति 
धमलालाई सापटी ददएको हुाँ । अन्य पैसा केही सापटी र जापान जाने भनेर लगानी गरेकोमा जान 
नपाई पैसा त्यसै डुब्न गएको हो । ब्यापार उधारोमा गई सिै पैसा सद्धकयो । अन्य कुनै राष्ट्रमा 
सम्पत्ति लकुाई तछपाई राखेको छैन । शान्िी िामाङको लगानीमा मैले ब्यापार गरी ददन्थें िर 
मद्धहनावारी, िन्दा, द्धफरौिी मागेको मैले देत्तखन र मैले पतन त्यस्िा काया गरेको तथइन । मेरो नाममा 
िा.५२ प ३२७९ नं.को मोटरसाईकल मात्र छ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादी शकर प्रसाद गरुागाइाँको 
अनसुन्धान अतधकृि समक्षको ियान । 



 

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँ समेि मदु्दा :सम्पत्ति सदु्धिकरण मदु्दा नं. ०७०-CR-०१८८ पेज 6 
 

6. त्तजल्ला झापा, सिासीधाम गा.ति.स.-९ त्तझलतमले घर भई हाल त्तज.काठमाण्डौ, का.म.न.पा.-३ कपन 
िस्ने गरेको रत्नमान अतधकारीको छोरा िषा ३२ को सरेुश अतधकारीका आफ्ना पूवाजहरु नपेालको 
िाप्लेजङु त्तजल्ला रही भारिको मत्तणपरु िसाई-सराई भई िस्दै आएकोमा तनज सरेुश अतधकारी 
१३/१४ िषा अगातड नेपाल आई आफ्ना ठुल्ििुाको छोरा लीला िहादरु अतधकारीको तमलीमिो िथा 
सहयोगमा झटु्टा तिवरण पेश गरी, िनाई नेपाली नागररकिा प्रमाण पत्र समेि िनाई तनज सरेुशकै फुप ु
िलुसी भट्टराईको छोरा त्तज.झापा काकडतभट्टा न.पा.-१० िमेली टोल िस्ने िषा अ.४० को राजेश 
भट्टराईले दिुई जान नददइ तनजको त्तज. काठमाण्डौ, का.म.न.पा.-२४ त्तस्थि न्यूरोडमा "न्य ु भट्टराई 
टे्रडस" मा तिम्रो लाइफ िनाईददन्छु भनी मलाई तिदेश जान ददएका होईनन ्। मेरो फुपकुो छोरा 
भएकोले मैले तिश्वास गरी सोद्धह पसलमा काम गरेको हो र काम गने िममा भारिीय  PREPAK-UPPK 
आिंककारी  संगठनको सिुीमा रहेका N.SHANTI METEI (HEMANTA SHARMA) भन्ने उि 
संगठनका अध्यक्ष नेपालमा शान्िी िामाङका नामले नेपाली ना.प्र.प. तलएका ब्यत्तिहरु र UNLF का 
सद्धिय सदस्य करणत्तजि रोकाया समेिका आिंककारी गतितितधमा लागेका ब्यत्तिहरुको संयिु 
लगानी (पाटनारतसप) दाई राजेश भट्टराईको पसलमा तथयो । सोही पसलमा काम गने िममा 
तनजहरुसाँग मेरो पररिय भएको हो । तनजहरुलाई म राम्ररी त्तिन्दछु । तनज शान्िी िामाङको कररि 
६०/७० लाख र करणत्तजि रोकायको ३०/४० लाख अलग -अलग समयमा लगानी भट्टराई टे्रडसमा 
गरेका हनु । मेरो तितभन्न िैकहरुमा खोतलएका खािाहरु दाई राजेश भट्टराईले नै खोल्न लगाई िेक 
िथा ATM CARD  समेि उहााँले नै राख्न ुभएको तथयो । उि खािामा भएको मौज्दाि िथा भिुानीका 
सम्िन्धमा मलाई त्यति थाहा छैन ।  तमतसल संलग्न  िैक स्टेटमेन्टहरुिाट भारिका तितभन्न 
ठाउाँहरुिाट रकम जम्मा हनु आएको देत्तखयो । राजेश भट्टराईको कारोिार हो वा अन्य केही हो 
मलाई थाहा छैन । तनज शान्िी िामाङ, करणत्तजि रोकाया, शंकर प्रसाद गरुागाई र राजेश भट्टराई 
उि पसलको सामान ल्याउन िाइना, थाइल्याण्ड जाने गदाथे भने म लगायिका ७/८ जना उि 
पसलमा काम गने तथयौ । तनजहरुको सम्िन्धले गदाा मेरो पतन िैक खािा र तनज आिंककारीहरुको 
लगानीमा मैले समेि काम गरी आतथाक रुपमा सदुृढ िनाएकोले मेरो पतन अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्निा 
रद्धह आएको छ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादी सरेुश अतधकारीको अनसुन्धान अतधकृि समक्षको ियान । 

7. भारिीय आिंकवादी संगठन PREPAK,UPPK  र KCP का सदस्यहरु N.shanti Matei (हेमन्ि शमाा), L 

JITEN SINGH@ जीि िहादरु िौधरी र UNLF का सद्धिय सदस्य करणत्तजि रोकाया समेिका भारिमा 
आिंककारी गतितितधमा संलग्न व्यत्तिहरु ित्काल नेपालमा िसोिास गरी आिंककारी गतिद्धवतधिाट 
आत्तजाि सम्पत्ति नेपालका तितभन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गरेको र सो लगानी गने र तनजहरुलाई आिश्यक 
सहयोग समेि गने कायामा नेपालका शंकर गरुागाई भने्न मातनस समेि संलग्न रहेको भने्न NCB 

भारिको पत्र । 

8. तनम्न व्यत्तिहरु गैर नेपाली नागररक रहेको र झठु्ठा द्धववरण पेश गरी नेपाली नागररकिा प्राप्त गरेको 
देत्तखन्छ । तनज गैर नेपाली नागररकहरु शान्िी िामाङ र जीि िहादरु िौधरीलाई नेपाली नागररकिा 
ददलाउन मदन भट्टराई, शंकर गरुागााँईलाई नेपाली नागररकिा ददलाउन त्तिन्िामत्तण गरुागााँई, शान्िी 
िामाङको श्रीमिी तिनालक्ष्मी िामाङलाई नागररकिा ददलाउन गणेश दाहाल, कुमार िौहानलाई नपेाली 
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नागररकिा ददलाउन सोमनाथ िौहान र सरेुश अतधकारीलाई नेपाली नागररकिा ददलाउन तलला िहादरु 
अतधकारी समेिको संलग्निा रहेको अनसुन्धानको िममा प्राप्त कागज प्रमाण िथा शंकर प्र गरुागााँई र 
सरेुश अतधकारीले अनसुन्धान द्धवभागमा उपत्तस्थि भै ददएको वयानिाट खलु्न आएको । 

 

नागररकिा तलन ेव्यत्तिको 
नाम 

नागररकिा 
तलएको त्तजल्ला र 

ठेगाना 

सम्िन्ध कायम गरेको 
व्यत्तिको नाम र सम्िन्ध 

नागररकिा तलएको 
तमति 

नागररकिा नं 

शान्िी िामाङ अनारमनी ६, 
झापा 

सभुाष िामाङ  – द्धपिा २०६५।११।११ ०४१०१२÷१३६८ 

शंकर प्र= गरुागााँई वतनयानी ४, 
झापा 

कोद्धपल प्र गरुागााँई – द्धपिा – ०७८२२११८ 

जीि िहादरु िौधरी – – 

 
– – 

िारा देवी गरुागााँई वतनयानी ४, 
झापा 

शंकर प्र गरुागााँई – श्रीमान २०७०।०१।०५ ०४–०१–०७०– 
१०१६९ 

सरेुश अतधकारी सिासीधाम ९, 
झापा 

रत्नमान अतधकारी – द्धपिा – ८५२४४२७३ 

कुमार िौहान अनारमनी ३, 
झापा 

छत्र िहादरु िौहान – द्धपिा २०६५।०४।१० ०४१०१२÷१००० 

राजेश भट्टराई भैरवस्थान ५, 
पाल्पा 

– – – 

सीिा भट्टराई भैरवस्थान ५, 
पाल्पा 

राजेश भट्टराई – श्रीमान २०६२ १२४९८५ 

कणाजीि रोकाया वाम्ली ६, जमु्ला रामत्तजि रोकाया– द्धपिा – ५२१५ 

 

9. तमतसल संलग्न प्रमाण कागजािहरुको अध्ययन गदाा केत्तन्रय अनसुन्धान व्यूरो महारागंज काठमाडौको 
प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र िैंक द्धविीय जानकारी ईकाईको तमति २०६६।०८।२८ प.सं. द्धव/१/ 
०६६/०६७/५१ को पत्रानसुर कणात्तजि रोकाया द्धवरुि को उजरुीको व्यहोरा ऐ को सरेुश अतधकारी 
द्धवरुि को उजरुीको व्यहोरा सीिा भट्टराई द्धवरुिको उजरुीको व्यहोरा, प्र शंकर प्रसाद गरुागााँई र 
सरेुश अतधकारीको वयान, अनसुन्धान प्रतिवेदन समेिका तमतसल संलग्न आधार एवं प्रमाणहरुवाट 

प्रतिवादीहरु नेपालमा शान्िी िामाङ भतनन े भारिीय नागररक N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma), 
नेपालमा राजेश थापा भतनने भारिीय नागररक L Inaocha singh@ birjt, नेपालमा जीि िहादरु िौधरी 
भतनने भारिीय नागररक L JITEN SINGH,  कुमार िौहान, कणाजीि रोकाया समेिका व्यत्तिहरु भारिीय 
आिंकवादी समूह PREPAK, UPPK, UNLF  र KCP समूह समेिका सद्धिय सदस्य भै भारिमा 
आिंकवादी गतिद्धवतध सन्िालन गरी द्धवतभन्न समयमा नेपाल प्रवेश गरी झठु्ठा द्धववरणका आधारमा 
नेपाली नागररकिा प्राप्त गरी भारिमा आिंकवादी गतिद्धवतधिाट आत्तजाि रकम नेपालमा लगानी गने िथा 
सो रकमलाई पनु आिंकवादमै लगानी गने लगायिका कसूर अपराध गरेको देत्तखन आयो । नेपालमा 
शान्िी िामाङ भतनने भारिीय नागररक N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma) समेिका द्धवरुि 
खण्डमा उल्लेत्तखि नपेालमा राजेश थापा भनीने भारिीय नागररक L Inaocha singh@ birjt, नेपालमा 
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जीि िहादरु िौधरी भतनने भारिीय नागररक L JITEN SINGH,  कुमार िौहान, कणाजीि रोकाया, राजेश 
भट्टराई, सीिा भट्टराई र सोमनाथ िौहानले नेपालमा लगानी गनाका लातग रु  ८० लाख रकम ल्याएको 
भन्ने पिाउ भै दात्तखला भएको प्रतिवादीहरु शंकर प्रसाद गरुागााँई िथा सरेुश अतधकारीको वयानिाट 
खलु्न आएको र सोही कुरालाई नेपाल राष्ट िैकका द्धवतभन्न पत्रहरु द्धवतभन्न िैक िथा द्धविीय 
संस्थाहरुिाट प्राप्त िैक स्टेटमेण्ट िथा कागजािहरु र प्रतिवादीहरुले ित्काल लगानी गरेको 
व्यवसायको प्रकृति समेिले तनजहरुले जम्मा रु ८०,००,०००।- रकम नेपालमा ल्याएको र सो 
रकमलाई आिंकवादी द्धियाकलापमा द्धविीय लगानी कसूरमा प्रयोग गरेको देत्तखएकोले प्रतिवादीहरुको 
सो काया सम्पत्ति शिुीकरण (मनी लाउण्डररङ) तनवारण  ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) र 
(३) मा उल्लेत्तखि कसूर भएकोले मातथ उल्लेत्तखि नेपालमा शान्िी िामाङ भतनन े भारिीय नागररक 
N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma) नेपालमा राजेश थापा भनीने भारिीय नागररक L Inaocha 

singh@ birjt, नेपालमा जीि िहादरु िौधरी भतनन ेभारिीय नागररक L JITEN SINGH,  कुमार िौहान, 

कणाजीि रोकाया, राजेश भट्टराई, सीिा भट्टराई र सोमनाथ िौहान उपर सम्पत्ति शिुीकरण (मनी 
लाउण्डररङ) तनवारण  ऐन, २०६४ को दफा ३०(३) वमोत्तजम हदैसम्मको सजााँय र अपराधमा प्रयोग 
भएको देत्तखएको उल्लेत्तखि रकम सोही ऐनको दफा ३४ (२) िमोत्तजम जफि गररपाउाँ । साथै 
प्रतिवादीहरु मध्ये िमेली नागररक शंकर प्रसाद गरुागााँई र भारि मत्तणपरुका नागररक सरेुश 
अतधकारीले झठु्ठा द्धववरणका आधारमा नेपाली नागररकिा प्राप्त गरी नागररकिा सम्िन्धी ऐन द्धवरुिको 
अपराध गरेको देत्तखयो भने अकोिफा  भारि सरकारद्वारा आिंककारी घोद्धषि PREPAK, UPPK  र KCP 
जस्िा संगठनमा आवि नेपालमा शान्िी िामाङ भतनन े भारिीय नागररक 
NINGTHOUJANSHANTIMATEI@ CHINKHEI@CHINGLEMBA@ TAKHENCHANGBAM @HEMANTA 
SHARMA लगायिका व्यत्तिहरुलाई नेपालमा रहने िस्ने कायामा सहयोग गरेको, आिंकवादी 
द्धियाकलापिाट आत्तजाि सम्पत्ति लकुाउन तछपाउन िथा लगानी गना सहयोग गरी सम्पत्ति शिुीकरण  
(मनी लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (४) को खण्ड (क) र (ग) मा 
उल्लेत्तखि कसूर गरेको सप्रमाण देत्तखन आएकोले तनज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) 
वमोत्तजम आिंकवादी द्धियाकलापमा द्धविीय लगानी सम्िन्धी कसूर गने व्यत्तिलाई हनुे सजााँयको आधा 
सजााँय गररपाउाँन भने्न अतभयोग पत्र। 

10. प्रतिवादी मध्येका शान्िी िामाङका नामले त्तितनने भारिीय नागररक N.Shanti Matei, राजेश थापाका 
नामले त्तितनने भारिीय नागररक L.Inaocha Shing (a)Biryt, L. Jiten Singh भतनने जीि िहादरु 
िौधरी, कुमार िौहान लगायिका व्यत्तिहरु भारिको आिंिकारी संगठन PREPAK UPPK का 
सदस्यहरु हनु ्भने्न पद्धहले थाहा तथएन, शान्िी िामाङले भनेर थाहा पाएको हो । १À वषाजति भयो 
भारि सरकारसाँग यिुद्धवराम गरी हाल आफ्नै घर मत्तणपरुमा ितसरहेका छन ् । भारिीय नागररक 
N.Shanti Matei (हेमन्ि शमाा) भतनने शान्िी िामाङले झापािाट र L. Jiten Singh ले जीि िहादरु 
िौधरीको नामिाट नेपाली नागररकिा र राहदानी िनाउने कायामा मेरो संलग्निा छैन । म नेपाली 
नागररक हुाँ । मैले झठु्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी नागररकिा तलएको छैन । मैले झापािाट नागररकिा 
तलएको हो । मैले शरुुमा तलएको पासपोटाको अवतध सद्धकएपतछ हाल MRP तलएको छु । राजेश 
भट्टराईको नाममा शान्िी िामाङ समेि भै रेतडमेट पसलमा काम गरेको तथएाँ । शान्िी िामाङ र 
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राजेश भट्टराईले द्धवतभन्न िैंकमा मेरो नाममा खािा खोल्न लगाई िेला िेलामा पसलको पैसा भनेर 
जम्मा गना र त्तझक्न लगाउाँथे । सो रकम आिंककारी कृयाकलापमा लगानी भएको भने्न मलाई थाहा 
छैन । शान्िी िामाङ समेिका व्यत्तिको व्यापार व्यवसायमा मैले कुनै आतथाक, नैतिक, भौतिक, 

सामात्तजक लगायिको सहयोग गरेको छैन । पसलमा काम गरी पररवार पाल्दै आएको अवस्थामा 
पररवारको सरुक्षाको कारणले शान्िी िामाङ िारे सरुक्षा तनकायमा जानकारी गराउन नसकेको हो । 
राजेश भट्टराईको पसलमा शान्िी िामाङले रु. ८० लाख लगानी गरेको कुरा तनजले भन्दा थाहा 
पाएको हो, कुन श्रोििाट रकम ल्याएका हनु ्मलाई थाहा भएन । राजेश भट्टराईको पसलमा संकलन 
भएको भनी शान्िी िामाङले तनजको खािामा जम्मा गनालाई रकम ददएकाले भौिर भरी जम्मा मात्र 
गररददएको हो । मेरो डेरािाट िरामद भएको History of Kangleipak पसु्िक अंग्रजेीमा लेत्तखएकोले 
म लाई पढ्न नआएकोले सो िारे थाहा भएन । सो द्धकिाव शान्िी िामाङले मेरो कोठामा छोडेर 
गएको हनुसक्छ ।म PREPAK र KCP-UPPK नामक संगठनको सदस्य छैन । मेरो नामको 
ATM पसलको रकम जम्मा भएका कारण रकम त्तझक्न राजेशलाई ददएकोमा आजसम्म द्धफिाा गरेको 
छैन।मेरो िैंक खािामा मैले काम गने पसलिाट प्राप्त रकम र पसलको रकम जम्मा भएको हो। मैले 
आिंककारी कृयाकलापमा लगानी गने कुनै काया गरेको छैन भने्न प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागइँले यस 
अदालि समक्ष गरेको ियान । 

11. शान्िी िामाङको नामले त्तितनने N.Shanti Matei, राजेश थापाको नामले त्तितनने L.Inaocha Shing 

(a)Biryt, L. Jiten Singh भतनने जीि िहादरु िौधरी, संजय िौधरी लगायिका व्यत्तिहरुसाँग मेरो राम्रो 
त्तिनजान तथएन । मैले द्धवदेश जाने इन्छा भएकाले पासपोटा िनाएको हुाँ िर द्धवदेश गएको छैन । 
मैले अन्य प्रतिवादीहरुसाँग तमली कुनै लगानी गरेको छैन । मेरो ििुा िाजे िाप्लेजङुिाट भारिको 
मत्तणपरु जानभुएको, ििुा द्धवरामी भएको कारण नेपाल आउन सक्नभुएन, मेरो ठूलोििुा झापामा 
हनुहुनु्थ्यो म वैदेत्तशक रोजगारका लातग दिुई जानका लातग प्रकृया प¥ुयाएर नेपाली नागररकिा िनाएको 
हो । द्धवदेश जान भनी काठमाडौं आएपतछ मेरो फूपूको छोरा राजेश भट्टराईको पसलमा काम गना 
थालेँ, काम गदै जााँदा उहााँले शान्िी िामाङ भने्न व्यत्तिसाँग पाटानरसीप गनुाभयो । राजेश भट्टराईले भन े
अनसुार मैले िैंक खािा खोली ATM िनाएको हो मेरो खािामा भएको सिै रुपैयााँ राजेशको हो मेरो 
होइन । राजेशको पसलमा शान्िी िामाङले ६०।७० लाख र कणाजीि रोकायाले ३०।४० लाख 
लगानी गरेका हनु ् । मेरो खािामा जम्मा भएको रकम पसलको रकम भन्थे र के कति रकम 
तनकाल्ने भने्न तनदेशन पतन राजेशले नै ददन्थे म सोही अनसुार गथेँ । कणाजीि रोकाया समेििाट 
राजेश भट्टराईले रु. ८० लाख ल्याएको हनुसक्छ । मैले आरोपदावी अनसुारको अपराध गरेको छैन 
भने्न प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले यस अदालि समक्ष गरेको ियान । 

12. मेरो शंकर प्रसाद गरुागाईँ, सरेुश अतधकारी समेिसाँग कुनै लेनदेन कारोिार छैन । मेरो नाममा 
झापाको द्धविाामोडमा रहेका एस.द्धव.आइ.िैंक र द्धहमालयन िैंकमा ििि खािा छ । िी खािामा 
कद्धहलेकाही ीँ मेरा छोराहरुले द्धवदेशिाट (दिुइ, मलेतसया) पठाएको रकम र मतन ट्रान्सफर गरी 
पठाएको रकम जम्मा हनु्छ । साथै मेरो छोरी सद्धवना भट्टराई र ज्वाइाँ गंगा िहादरु भट्टराई तड.भी. 
परी अमेररका गएकाले तनजहरुले पठाएको रकम पतन जम्मा हनुे गरेको छ। अतभयोग दावीमा 
उल्लेत्तखि व्यत्तिहरु शान्िी िामाङ लगायिका भारिीय नागररकहरुलाई म त्तित्तन्दन । शंकर 
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गरुागाईँलाई एकपटक काठमाडौं गएको िखि भेटेको सम्म हो । प्रतिवादी मध्येका कुमार िौहान 
मेरो सौिेनी भाइ भएको नािाले नेपालको नागररकिा िनाउनलाई सनाखि गररददएको हुाँ। मेरो नाउाँमा 
पद्धहले वा.6ि ६२३३ नं. को कार तथयो त्यो कार एक्सीडेण्ट भएपतछ तिग्रीएर िसेको छ । कुमार 
िौहानको द्धववाह भारिीय केटीसाँग नेपालमा मैले नै गराएको तथएाँ । तनज अद्धहले कहााँ छन ्थाहा छैन 
भन्ने प्रतिवादी सोमनाथ िौहानको यस अदालि समक्षको ियान । 

13. यस अदालिको आदेशानसुार प्रतिवादी सोमनाथ िौहानले यस अदालिको र.नं. २६७३ तमति 
२०७१।१०।११ िाट नगद रु. ४,५०,०००।– धरौट राखी िारेखमा रहेको । त्यस्िै प्रतिवादी 
शंकर प्रसाद गरुागाईँिाट माग भएको धरौट रु. ५,००,०००।– वापि िन्र िामाङ नाम दिााको 
त्तजल्ला तसन्धपुाल्िोक, नवलपरु गा.द्धव.स. वडा नं. ७ द्धक.नं. ३५८ को ५–१३–३–०, ऐ. द्धक.नं. २८८ 
को २–२–१–० र ऐ. द्धक.नं. ३५२ को ५–१३–२–२ जग्गा जेथा जमानि राखी र प्रतिवादी सरेुश 
अतधकारीिाट माग भएको धरौटी रु. ३,००,०००।– वापि पम्फामाया िामाङ नाम दिााको त्तजल्ला 
धाददङ, गजरुी गा.द्धव.स. वडा नं. ८(घ) द्धक.नं. २४ को ०–८–०–० जग्गा जेथा जमानि राखी िारेखमा 
रहेको । यस अदालििाट िोद्धकएको तमति २०७२।८।२३ को िारेख प्रतिवादी शंकर कुमार 
गरुागाईँले गजुारी थमाई पाउने म्यादतभत्र िारेख नथमाई थाम्ने थमाउने म्याद समेि व्यतिि भएको । 

14. प्रतिवादीहरु सीिा भट्टराई र राजेश भट्टराईको नाममा अतभयोगपत्रमा देखाएको ठेगानामा म्याद पठाउाँदा 
झापा त्तजल्ला अदालििाट वेपिे िामेल भई आएको हुाँदा अतभयोग पत्रमा उल्लेत्तखि तनजको स्थायी 
ठेगानामा पठाउाँदा समेि पाल्पा त्तजल्ला अदालििाट वेपिे िामेल भई आएको र प्रतिवादीहरु शान्िी 
िामाङ र कुमार िौहानको नाममा अतभयोगको ठेगानामा म्याद पठाउाँदा घरद्वार फेला नपरेको भनी 
वेपिे िामेल भई आएको हुाँदा तनजहरुको यकीन विन खलुाई पठाउन यस अदालििाट तमति 
२०७२।८।२३ र तमति २०७२।१०।२९ मा आदेश भएकोमा तनजहरुको अतभयोगमा उल्लेख 
भएको विन अको विन नभएको भनी द्धवशेष सरकारी वकील कायाालयिाट लेखी आएको।यस 
अदालिको आदेशानसुार प्रतिवादीहरु शान्िी िामाङ, जीिेन तसंह, राजेश थापा, कुमार िौहान, कणाजीि 
रोकाया, राजेश भट्टराई र सीिा भट्टराईहरुका नाममा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रजेी दैतनक राद्धष्ट्रय 
पतत्रका The Rising Nepal मा तमति २०७३।९।२५ (९Jan २०१७) र २०७३।९।२६ 
(१०Jan २०१७ मा म्याद सूिना प्रकात्तशि भएकोमा म्यादतभत्र तनज प्रतिवादीहरु यस अदालिमा 
उपत्तस्थि नभई शरुु म्यादै गजुारी िसेको । 

15. यस अदालिको आदेशानसुार वादी पक्षका साक्षीहरु राजकुमार के.सी. एवं नानीकाजी थापा िथा 
प्रतिवादी सोमनाथ िौहानका साक्षी गोपीलाल िौहान र प्रतिवादी सरेुश अतधकारीका साक्षी सद्धवना 
तिमत्तल्सनाले गरेको िकपत्र तमतसल सामेल रहेको ।  

अदालिको ठहर 

16. तनयम िमोत्तजम पेशी सूिीमा िढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दामा वादी नेपाल 
सरकारको िफा िाट उपत्तस्थि द्धवद्वान ्उपन्यायातधविा श्री तनमाला शमाा सवेुदीले प्रतिवादीरु नेपालमा 
शान्िी िामाङ नामले त्तितनने व्यत्ति भारिीय नागररक Ningthoujan Shanti Matei(a) Chinkhel(a) 
Chinglemba(a) Takhenchangbam (a) Hemanta Sharma नेपालमा जीि िहादरु िौधरीको नामले 
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त्तितनन े भारिीय नागररक Laishram Jitem Singh, नेपालमा राजेश थापाको नामले त्तितनने भारिीय 
नागररक Langpoklakpan Inaocha Singh (a) Birjit(a) Jit(a) Tomtoa(a) Ray Singh(a) Lalcha, 

भारिीय नागररक कुमार िौहान, भारिीय नागररक कणाजीि रोकाया, भारिीय नागररक राजेश भट्टराई, 

भारिीय नागररक सरेुश अतधकारी, वमाा (म्यानमार) का नागररक शंकर प्रसाद गरुागाईँ समेिले झटु्टा 
द्धववरण भरी नेपालिाट नागररकिाको प्रमाणपत्र तलएका, प्रतिवादी कुमार िौहानलाई नेपाली नागररकिा 
ददलाउने कायामा प्रतिवादी सोमनाथ िौहानले सहयोग गरेको, राजेश भट्टराईसाँग प्रतिवादी सीिा भट्टराईले 
द्धववाह गरी राजेश भट्टराईको व्यापार व्यवसायमा सहभागी भएको, राजेश भट्टराईको भट्टराई टे«डसा 
नामको पसलमा शान्िी िामाङ र कणाजीि रोकायाको रु. ८० लाख िानिनु लगानी रहेको, 
प्रतिवादीहरु सीिा भट्टराई, सरेुश अतधकारी समेिका नामका वैंक खािामा भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट 
द्धवतभन्न रकम आउने गरेको रकम जम्मा हुाँदा Inphal उल्लेख हनुे गरेको, रकम आएपतछ न्यूनिम 
मौज्दाि राखी िााँकी रकम तनकाली खिा गररने गरेको, भारिीय नागररक रहेका प्रतिवादीहरु भारिको 
आिंककारी संगठन PREPAK-UPPK का सदस्यहरु भएको हुाँदा यी प्रतिवादीहरुले भारिीय 
आिंककारी संगठनिाट रकम नेपाल तभत्र्याई संगठन गरी लगानी समेि गने गरेको देत्तखएिाट 
प्रतिवादीहरुलाई अतभयोगदावी िमोत्तजम सजाय हनु भनी एवं प्रतिवादी सोमनाथ िौहान र सरेुश 
अतधकारीको िफा िाट द्धवद्वान ्अतधविा श्री कूल प्रसाद दाहालले प्रतिवादी सोमनाथ िौहानले आफ्नो 
सौिेनी भाइ भएको कारणले कुमार िौहानले नेपाली नागररकिा तलने िममा सनाखि गररददएको हो 
सोमनाथ िौहानको िैंक खािामा रकम आउने र खिा गररने कायामा कुनै संलग्निा नरहेको, सरेुश 
अतधकारी काठमाडौंमा आएका िखि काम खोज्दा तनजको नािेदार राजेश भट्टराईको पसलमा 
कामदारको रुपमा काम गरेको, पसलमा कसको कति लगानी रहेको र मनुाफा कसले खान,े रकम िथा 
सामानहरु कहााँिाट कसले कसरी ल्याउाँछ तनजलाई थाहा जानकारी नरहेको, तनजका नाउाँमा राजेश 
भट्टराईले नै िैंक खािा खोल्न लगाई पसलको रकम समेि राख्न ेगरेकोले पसलको रकम तनकाल्न ु
प¥यो भनी िेकमा सही गराउने गरेको र ATM Card समेि तलएको हो । यी प्रतिवादीहरुको 
भारििाट नेपालमा रकम तभत्र्याउने र लगानी गने कायामा कुनै संलग्निा नरहेकोले अतभयोग दावीिाट 
सफाई पाउन ुपने भनी गनुाभएको िहस समेि सतुनयो । 

17. प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादीहरु शान्िी मेटाइ भने्न हेमन्ि शमाा, राजेश थापा भतनने L Inaocha Singh, जीि 
िहादरु िौधरी भतनने L.Jiten Singh, कुमार िौहान, कणाजीि रोकाया, राजेश भट्टराई, सीिा भट्टराई र 
सोमनाथ िौहान उपर भारिको PREPAK-UPPK नामको आतंककारी सगंठनबाट नेपालमा रकम 
तभत्र्याई सो रकम नेपालमा लगानी गरी सम्पत्ति सदु्धिकरण (मनी लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ 
को दफा ४ को (१) र (३) को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३०(३) िमोत्तजम सजाय गरी 
अपराधमा प्रयोग गरेको देत्तखएको रकम सोही ऐनको दफा ३४(२) िमोत्तजम जफि गरी प्रतिवादी 
मध्येका शंकर प्रसाद गरुागाईँ र सरेुश अतधकारीलाई सोही ऐनको दफा ४(४)(क) र (ग) को 
कसूरमा सोही ऐनको दफा ३०(४) िमोत्तजम सजाय गरी पाउाँन अतभयोग मागदावी रहेकोमा आफूहरु 
काठमाण्डौमा काम खोज्न आएका वखि राजेश भट्टराईको पसलमा काम गना थालेको, पसलमा काम 
गदै जााँदा तनजको शान्िी िामाङ भने्न व्यत्तिसाँग पाटानरसीप रहेको थाहा भएको। राजेश भट्टराईले भन े
अनसुार िैंक खािा खोली ATM िनाएको, खािामा आफ्नो िथा पसलको रकम समेि जम्मा हनु े
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गरेको, खािामा जम्मा भएको रकम पसलको रकम भनी जम्मा गने र कति रकम तनकाल्ने भने्न 
तनदेशन पतन राजेशले नै ददन्थे मैले सोही अनसुार गरेको। ATM पसलको रकम तनकाल्न राजेश 
भट्टराईलाई नै ददएको भन्न ेप्रतिवादीहरु शंकरप्रसाद गरुागाईं र सरेुश अतधकारीको ियान व्यहोरा रहेको 
र मेरो शंकर प्रसाद गरुागाईँ, सरेुश अतधकारी समेिसाँग कुनै लेनदेन कारोिार छैन । मेरो नाममा 
झापाको द्धविाामोडमा रहेका एस.द्धव.आइ.िैंक र द्धहमालयन िैंकमा ििि खािा छ । िी खािामा 
कद्धहलेकाही ीँ मेरा छोराहरुले द्धवदेशिाट (दिुइ, मलेतसया) पठाएको रकम र मतन ट्रान्सफर गरी 
पठाएको रकम जम्मा हनु्छ । साथै मेरो छोरी सद्धवना भट्टराई र ज्वाइाँ गंगा िहादरु भट्टराई तड.भी. 
परी अमेररका गएकाले तनजहरुले पठाएको रकम पतन जम्मा हनुे गरेको छ। अतभयोग दावीमा 
उल्लेत्तखि व्यत्तिहरु शान्िी िामाङ लगायिका भारिीय नागररकहरुलाई म त्तित्तन्दन । शंकर 
गरुागाईँलाई एकपटक काठमाडौं गएको िखि भेटेको सम्म हो । प्रतिवादी मध्येका कुमार िौहान 
मेरो सौिेनी भाइ भएको नािाले नेपालको नागररकिा िनाउनलाई सनाखि गररददएको हुाँ भने्न प्रतिवादी 
सोमनाथ िौहानको यस अदालि समक्षको ियान व्यहोरा रहेको पाइन्छ।साथै अन्य प्रतिवादीहरु शान्िी 
िामाङ, जीिेन तसंह, राजेश थापा, कुमार िौहान, कणाजीि रोकाया, राजेश भट्टराई र सीिा भट्टराईहरुका 
नाममा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रजेी दैतनक राद्धष्ट्रय पतत्रका The Rising Nepal मा तमति 
२०७३।९।२५ (९Jan २०१७) र २०७३।९।२६ (१०Jan २०१७ मा म्याद सूिना प्रकात्तशि 
भएकोमा म्यादतभत्र तनज प्रतिवादीहरु यस अदालिमा उपत्तस्थि नभई शरुु म्यादै गजुारी िसेको । 

18. अि यी प्रतिवादीहरुले अतभयोग दावी अनसुार कसूर गरेको हो होइन र तनजहरुलाई दावी िमोत्तजम 
सजाय हनुे नहनुे के हो? भने्न द्धवषयमा तनणाय ददन ुपने देत्तखयो । 

19. भारिको NCB_New Delhi िाट प्राप्त आिंककारी संगठनहरुको द्धववरणको १५ नं. मा People 

Revolutionary, party of rangeipak(Prepak)र 16 न.ं मा rangeipak communist party ( KCP)उल्लेख 
भएको पाइन्छ। त्यस्िै Interpol India  को ददनांक Oct 10-2013 को पत्रमा Members banned 

terrorist out fitPrepakUPPk उल्लेख भई पत्रको (a) मा Ningthoujam Shanti Meitei (a)Chimgkhei 

@ Chinglemba(a) Takhelchangbam Hemanta Sharma S/) Cate Surendara Kumar @ Dhanabir Born 

on 21-5-1967, Resident of wahengbamleikai Manipur. He Was the Ss general Secretary Of 

PREPAK-UPPK, a faction of Proschibedterrostorgamization PREPAK (b) मा ElangbamBobo(a) 
KhaNaganba s/0 E. Inaochasing. boring Nov 1978. He was the SS major of PREPAK-UPPK(c)मा 
Langpoklakpam In aocha Singh (a)Lalcha S/) Shri L. Gourahari Singh . He was the SS Finace 

secretary of PREPAK-UPPK (d) मा LaishramJiten Singh (a)selkai S/) Late LaishramNaboni Sigh, He 

was the SS caption Of PREPAK-UPPK उल्लेख भई पत्रको(२) मा During cours of their examination 

in coustody, They have revealed their travel in foreign Countries, On foreign Passports made In 
fake Identities to count like Bangladesh, Nepal, Thailand, Pakistan and My anmar, in furtherance 
of their antinational activities of their banned organization like organizing traning camps 

extrostion, Arms Purchase etc. उल्लेख भई आएिाट भारिीय नागररक रहेका उि प्रतिवादीहरु 
भारिको आिंककारी संगठन PREPAK-UPPK नामक आिंककारी संगठनका पदातधकारी रहेको भन्ने 
तमतसल संलग्न कागजाििाट देत्तखन आएको छ। 
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20. प्रतिवादी सरेुश अतधकारीको अनसुन्धान अतधकारी समक्षको ियान हेदाा मैले झठु्ठा द्धववरण पेश गरी 
नेपाल नागररकिा िनाएको हो । म राजेश भट्टराईको पसलमा काम गदाछु, सो पसल राजेश भट्टराई र 
शान्िी िामाङको संयिु लगानीमा िलेको तथयो । शान्िी िामाङ, कुमार िौहान र कणाजीि रोकाया 
उि आिंककारी संगठनका सदस्यहरु हनु,् तनजहरुले झठु्ठा द्धववरण पेश गरी नेपाली नागररकिा 
तलएका हनु ्। राजेश भट्टराईले सो आिंककारी संगठनको लगानीमा व्यवसाय गरेका हनु ्भनी ियान 
गरेको देत्तखन्छ भने शंकर प्रसाद गरुागाईँले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष ियान गदाा म शान्िी 
िामाङसाँग एउटै घरमा िस्थेँ, मेरो घरभाडा रु. २५,०००।– तनजले नै तिररददन्थे । शान्िी िामाङको 
द्धवत्तिय कारोिारमा मैले सहयोग गरेको तथएाँ । तनज मत्तणपरुलाई तभनै्न राज्य कायम गनुा पने भनी माग 
राखी भारि सरकारसाँग आन्दोलन गने आिंककारी तलष्टका व्यत्ति हनु ्भनी ियान गरेको पाइन्छ । 

21. तमति २०७१।१।२९ मा प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँले डेरा गरी िसेको कोठा खानिलासी गदाा 
History of Kanglei Pak लेत्तखएको तनलो रंगको वाइत्तन्डङ गररएको १८४ पानाको िकु फेला परी 
दशीको रुपमा पेश हनु आएको र सो वाइत्तन्डङ िकु हेदाा सो उि आिंककारी संगठन PREPAK-

UPPK को आतधकाररक दस्िावेजको रुपमा रहेको पाइयो । 

22. प्रतिवादी सीिा भट्टराईको नाममा रहेको एभरेष्ट िैंक न्यूरोडको िैंक खािा नं. 
००२००५०१२००९२७ मा भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट ९ पटक रु. ७८,०८०।– का दरले 
जम्मा रु. ७,०२,७२०।– जम्मा भएको रकम हुाँदा सिै द्धववरणमा Imphal उल्लेख भएको र रकम 
जम्मा भए लगिै न्यूनिम व्यालेन्स मात्र राखी त्तझक्ने गरेको प्राप्त िैंक स्टेटमेण्टिाट देत्तखन्छ । 
त्यस्िै प्रतिवादी सरेुश अतधकारीको नाममा एभरेष्ट िैंक न्यूरोडमा रहेको िैंक खािा नं. 
००२००५०१००९३९४ मा भारिका Imphal र IRilbung भन्ने द्धवतभन्न स्थानहरुिाट १९ पटक 
रु. ७८,०८०।– का दरले जम्मा रु. १४,८३,५२०।– जम्मा भई जम्मा भए लगिै न्यूनिम व्यालेन्स 
राखी त्तझक्ने गरेको देत्तखयो । उि जम्मा भएको रकमहरुमा ९ पटक जम्मा हुाँदाको द्धववरणमा 
IRilbung उल्लेख भएको, ९ पटक Imphal उल्लेख भएको र १ पटक Santacruz Mumbai 
उल्लेख भएको तमतसल संलग्न िैंक स्टेटमेण्टिाट देत्तखन्छ । त्यस्िै प्रतिवादी कणाजीि रोकाया, 
प्रतिवादी सरेुश अतधकारीका नाममा एभरेष्ट िैंक न्यूरोडमा रहेको िैंक खािा नं. 
००२००५०१२०२४०० मा भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट रु. ७८,०८०।– का दरले ९ पटक गरी 
जम्मा रु. ७,०२,७२०।– जम्मा भएको र रकम जम्मा भए लगिै न्यूनिम व्यालेन्स राखी त्तझक्ने 
गररएको तमतसल संलग्न िैंक स्टेटमेण्टिाट देत्तखन्छ । 

23. प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष ियान गदाा भारििाट तनजको खािामा जम्मा 
भएको रकम शान्िी िामाङ संलग्न रहेको आिंककारी संगठनिाट आएको र सो जम्मा भएको रकम 
राजेश भट्टराईले िेकमा सही गराई तनकाल्ने गरेको साथै आफ्नो ATM Card समेि राजेश भट्टराईलाई 
ददएको भने्न व्यहोरा उल्लेख गरेिाट रकम जम्मा गने स्थान IRilbung, Imphal र Santacruz 

Mumbai भएको व्यहोरािाट भारििाट द्धवतभन्न तमतिमा प्राप्त भएको रकम िेक िथा ATM Card िाट 
तनकाली शान्िी िामाङ, राजेश भट्टराई समेिले खिा गने गरेको पदु्धष्ट हनु आयो। 
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24. प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष िथा अदालि समक्ष ियान गदाा समेि राजेश 
भट्टराईको पसलमा शान्िी िामाङ भतनने शान्िी िामाङ मेटाईले रु. ८०,००,०००।– लगानी गरेको र 
सो रकम समेि उि आिंककारी संगठनिाटै प्राप्त रकम रहेको भने्न व्यहोरा उल्लेख भएिाट प्रतिवादी 
शान्िी िामाङ, हेमन्ि शमाा भन्ने शान्िी मेटाईलाई प्रतिवादीहरु राजेश भट्टराई र सीिा भट्टराईले आफ्नो 
पसल माफा ि आिंककारी संगठनको रकम लगानी गरी तनज राजेश भट्टराई, सीिा भट्टराईले मतियारको 
भतूमका तनभाएको प्रष्ट हनु आयो । 

25. प्रतिवादीहरु सरेुश अतधकारी र शंकर प्रसाद गरुागाईँले कसूरमा इन्कार रही अदालि समक्ष ियान 
गरेको भएिापतन तनजहरुको िैंक खािामा भारिका द्धवतभन्न स्थानहरुिाट रकम जम्मा हनु आएको कुरा 
िैंक स्टेटमेण्टिाट देत्तखएको हुाँदा र तनजहरुले सो रकम यो श्रोििाट आएको भनी पदु्धष्ट गना नसकेिाट 
तनजहरुको अनसुन्धान अतधकारी समक्षको ियान व्यहोरा अनसुार उि रकम शान्िी िामाङले 
संगठनको गतिद्धवतधमा प्रयोग गने प्रयोजनका लातग प्राप्त गने गरेको, भारििाट ल्याएको अवस्था देत्तखन 
आयो । 

26. प्रस्ििु मदु्दाको उठानको िममा तमतसलमा संलग्न रहेका कागजािहरु हेदाा भारिको 
(PREVENTION ACT 1967 को अनसूुत्तिको िमसंख्या १५ मा People's Revolutionary Party of 

Kangleipak (PREPAK) र िमसंख्या १६ मा Kangleipak Communist Party (KCP) लाई 
आिंककारी संगठन (TERRORIST OR GINATION) को रुपमा नामाकरण गरेको देत्तखयो । तमति 
२०७१।१।९ गिेको प्रहरी प्रधान कायाालय अनसुन्धान द्धवभाग इन्टरपोल शाखाले प्रहरी प्रधान 
कायाालय अनसुन्धान ब्यरुो महाराजगंजलाई लेखेको पत्रमा NCB New Dehli िाट पत्रािार भै आएको 
व्यहोरा उल्लेल गदै हेमन्ि शमााको नामले पररत्तिि Shanti Meitei, Inaocha Singh, Lalcha, 

Laishram Jiten Singh PREPAK संग आवि व्यत्ति रहेको द्धववरण समेि संलग्न रहेको देत्तखयो । 
यसरी तमतसल संलग्न कागजाििाट प्रतिवादी Shanti Meitei समेि संलग्न रहेको PREPAK नामक 
संगठनलाई Terrorist Organization  को रुपमा घोद्धषि गररएको भने्न देत्तखयो ।  

27. मलुिः प्रतिवादीहरुलाई आिंककारी गतिद्धवतधमा द्धवत्तिय लगानी गरेको भने्न आरोपमा सजाय हनु माग 
दावी रहेको देत्तखन्छ । भारिको Imphal Irilbung, Santo cruz Mumbai िाट पठाएको रकम सीिा 
भट्टराई, कणा िहादरु रोकाय, सरेुश अतधकारीको नेपालमा रहेको खािामा रकम जम्मा भई तनकालेको 
समेि देत्तखयो । उि रकमको श्रोि के हो भने्न कुराको प्रमाण उपत्तस्थि प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले 
देखाउन प्रस्ििु गना सकेको देत्तखाँदैन भने प्रतिवादी कणात्तजि रोकाय, सीिा भट्टराई, कुमार िौहान समेिले 
जारी भएको म्यादै गजुारी िसी आरोद्धपि कसूरमा संलग्निा नरहेको भने्न कुराको कुनै प्रमाण प्रस्ििु 
गना सकेको देत्तखाँदैन । प्रतिवादी मध्येका शंकर प्रसाद गरुागाईँले शान्िी िामाङका नाउाँमा द्धवतभन्न 
तमतिमा रकम जम्मा गररददएको तमतसल संलग्न िैंक स्टेटमेण्टिाट देत्तखन आउाँछ । त्यस्िो जम्मा 
गररददएको रकम श्रोिको प्रमाण प्रस्ििु गना सकेको देत्तखएन । तनज प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँले 
अनसुन्धान अतधकारी समक्ष ियान गदाा PREPAK-UPPK नामक संस्थाका िारेमा आपूmलाई थाहा 
भएको भट्टराई टे «डसामा भारिको मातथ उल्लेत्तखि स्थानिाट आएको रकम राजेश भट्टराईको भट्टराई 
टे«डसामा लगानी गरेको भने्न कुरा उल्लेख गरेको देत्तखन्छ । आरोपदावीमा ८०,००,०००।– असी 
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लाख लगानी गरेको भनी दावी तलए पतन तमतसल संलग्न प्रमाणिाट रकमसम्म जम्मा गने तनकाल्ने 
काया भएको देत्तखयो । यस्िो त्तस्थतिमा प्रतिवादीहरु मध्येका Shanti Meitei भन्ने शान्िी िामाङ,  

शंकर प्रसाद गरुागाईँ, सरेुश अतधकारी, राजेश भट्टराई, सीिा भट्टराई, कुमार िौहान कसूरदार होइन 
रहेछन ्भने्न अवस्था देत्तखन आएन। 

28. प्रतिवादी मध्येका Laishram Jitem Singh Birjit भतनएका Lalcha, सोमनाथ िौहानका नाउाँमा 
नेपालमा भारिका द्धवतभन्न स्थानिाट कुनै रकम प्राप्त हनु आएको तमतसल संलग्न कागजाििाट 
देत्तखएको छैन प्रतिवादी Laishram Jitem Singh Lalcha ले म्यादै गजुारी िसी उपत्तस्थि नरहे पतन 
द्धवत्तिय लगानी गरेको भने्न तमतसल संलग्न िैंक स्टेटमेण्ट लगायिका प्रमाणिाट पदु्धष्ट हनु सकेको 
छैन। प्रतिवादी सोमनाथ िौहानका नाउाँमा रहेको रकम िथा तनजको कारोिार समेि आरोद्धपि गररए 
जस्िै गरी आिंककारी संगठनलाई द्धवत्तिय लगानी गने उदे्दश्यिाट गररएको भने्न तमतसल प्रमाणिाट 
देत्तखन आएको छैन । तनजका नाउाँको  रकम भारिका द्धवतभन्न स्थानिाट प्राप्त भएको स्टेटमेण्टिाट 
देत्तखएको छैन । प्रतिवादी सोमनाथ िौहानका छोरा नािाका व्यत्तिहरु रमेश िौहान, मोहन िौहान 
समेि वैदेत्तशक रोजगारमा रहेका समय समयमा तनजहरुले पठाउने गरेको रकम जम्मा गने गरेको भनी 
त्तजद्धकर तलएको केही रकम त्यसरी प्राप्त भै जम्मा भएको समेि देत्तखन आउाँछ । यसरी प्रतिवादीहरु 
Laishram Jitem Singh Raj Singh Lalcha, र सोमनाथ िौहानको आरोद्धपि कसूरमा संलग्निा भने्न 
अवस्था तमतसल संलग्न प्रमाणिाट पदु्धष्ट हनु सकेको पाइएन । 

29. यसरी प्रतिवादीहरु मध्ये शान्िी िामाङ भनी नेपालमा त्तितनने शान्िी भेटाई भने्न हेमन्ि शमााले 
नेपालको झापा त्तजल्लािाट नेपाली नागरीकिाको प्रमाणपत्र तलई िैंक अफ काठमाण्डौको वालवुाटार 
शाखामा िैंक खािा नं. 240200000028524 खोतल रकम जम्मा गरी सो खािामा द्धवदेशिाट 
समेि रकम जम्मा गराउने गरेको र सो खािा िन्द नभई केही रकम खािामा मौजाि रहेको सो 
खािाको िैंक स्टेटमेन्टिाट देत्तखन्छ।तमतसल कागजाििाट तनज प्रतिवादीले भारिका द्धवतभन्न स्थानिाट 
रु.५१,१५,६६०।– रकम तभत्र्याई सोही संगठनको तनतमि खिा गरेको देत्तखाँदा तनजले सम्पत्ति 
सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनयन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) को कसूर गरेको 
देत्तखयो।त्यस्िै प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँले शान्िी िामाङलाई उि रु.५१,१५,६६०।– रकम 
नेपाल तभत्र्याउन र लगानी गना सहयोग गरेको, प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले आफ्नो िैंक खािािाट उि 
आिंककारी संगठनको रकम भने्न जान्दाजान्दै पतन आफ्नो िैंक खािामा भारििाट जम्मा भएको 
रु.१४,८३,५२०।– रकम तनकाली शान्िी िामाङ समेिलाई ददई सहयोग गरेको । प्रतिवादीहरु 
कणाजीि रोकाया र सीिा भट्टराईले भारििाट तनजहरुलाई िैंक वापि प्राप्त रकम आिंककारी 
संगठनको रकम हो भने्न जान्दाजान्दै िैंकिाट जनही रु.७,०२,७२०।– का दरले रकम तनकाली 
शान्िी िामाङ समेिलाई ददएको । राजेश भट्टराईले आफ्नो श्रीमिीको नामको रकम 
रु.७,०२,७२०।– शान्िी िामाङलाई ददलाउन सहयोग गनुाको साथै शान्िी िामाङ आिंककारी 
कृयाकलापमा रहेको जान्दाजान्दै पतन शान्िी िामाङको समेि लगानीमा पसल व्यवसाय गरेको, कुमार 
िौहानले िैंक खािािाट तनकातलएको रकम रु.७,०२,७२०।– शान्िी िामाङलाई ददलाएको समेिका 
काया गरेिाट उि आिंककारी कृयाकलापमा द्धवत्तिय लगानी गने कायामा प्रतिवादी शान्िी िामाङलाई 
सहयोग गरी प्रतिवादीहरु शंकर प्रसाद गरुागाईँ, सरेुश अतधकारी, कणाजीि रोकाया, सीिा भट्टराई, राजेश 
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भट्टराई र कुमार िौहानले मतियारको रुपमा काया गरी सोही ऐनको दफा ४(क) र (ग) को कसूर 
गरेको देत्तखन आयो । 

30. मातथ द्धववेत्तिि आधार कारण र प्रमाणिाट प्रतिवादी शान्िी िामाङ नामले त्तितनने हेमन्ि शमााले 
रु.५१,१५,६६०।१८ (एकाउन्न लाख पन्ध्र हजार छ सय साठी रुपैयााँ अठार पैसा) िरािरको 
सम्पत्तिका सम्िन्धमा सम्पत्ति सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को 
उपदफा (१) र (३) को कसूर गरेको देत्तखाँदा तनजलाई सोही ऐनको दफा ३०(३) िमोत्तजम सो 
रु.५१,१५,६६०।१८ को ५ गणुाले हनुे रु.२,५५,७८,३००।९० (दईु करोड पिपन्न लाख अठार 
हजार िीनसय रुपैयााँ नब्िे पैसा) जररवाना भई ३ (िीन) वषा कैद समेि हनुे र कायम भएको द्धवगो 
रकम सोही ऐनको दफा ३४(२) िमोत्तजम जफि समेि हनुे ठहछा । 

31. प्रतिवादी मध्येका शंकर प्रसाद गरुागाईँलाई सोही ऐनको दफा ४ को ४(क) र (ग) को कसूर गरेको 
देत्तखएकाले तनजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) िमोत्तजम रु.१,२७,८९,१५०।४५ (एक करोड 
सिाइस लाख उनान्नब्िे हजार एकसय पिास रुपैयााँ पैिालीस पैसा) जररवाना िथा १À वषा (एक वषा 
छ मद्धहना) कैद समेि हनुे ठहछा । 

32. प्रतिवादी मध्येका सरेुश अतधकारीले तमतसल संलग्न कागजाििाट रु.१४,८३,५२०।– (िौध लाख 
त्रीयासी हजार पााँिसय िीस रुपैयााँ) तनजको िैंक खािामा भारििाट पटक–पटक गरी जम्मा हनु 
आएको देत्तखएको र सो रकम तनजले भिूानी तलएको कारण समेििाट तनजले आरोद्धपि कसूर गरेको 
देत्तखाँदा तनजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) िमोत्तजम रु.३७,०८।८००।– (सैिीस लाख आठ हजार 
आठसय रुपैयााँ) जररवाना िथा १À वषा (एक वषा छ मद्धहना) कैद समेि हनुे ठहछा। 

33. प्रतिवादी मध्येका कणाजीि रोकाया र सीिा भट्टराईले खोलेको िैंक खािाहरुमा रु.७,०२,७२०।– 

(साि लाख दईु हजार खािसय िीस रुपैयााँ) का दरले भारििाट रकम जम्मा हनु आएको देत्तखएकोले 
तनजहरुले यो यस आिंककारी कृयाकलाप गरेको भने्न यकीन अवस्था नदेत्तखएिापतन आफ्नो खािामा 
सो रकम जम्मा गराई त्तझकी तनजहरुले मतियारको रुपमा सम्म काम गरेको मानु्न पने भएकाले 
तनजहरुले सम्पत्ति सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) 
सम्मको कसूर गरेको देत्तखाँदा तनजहरुलाई सोही तनजहरुको खािामा भारििाट जम्मा हनु आएको 
रकमको ५ दोब्िरले हनु ेरु.३५,१३,६००।– को आधा रु.१७,५६,८००।– (सत्र लाख छपन्न हजार 
छसय रुपैयााँ) का दरले जररवाना भई १À वषा (एक वषा छ मद्धहना) का दरले कैद समेि हनुे ठहछा 
। 

34. प्रतिवादी मध्येका कुमार िौहानका हकमा प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँको ियान िथा िैंक स्टेटमेण्ट 
समेिको आधारिाट तनजले सम्पत्ति सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ 
को (क) र (ग) को सम्म कसूर गरेको देत्तखएको हुाँदा तनजको हकमा कसूरमा संलग्न रहेको 
देत्तखएिापतन द्धवगो खलेुको अवस्था नदेत्तखएकाले कसूरको गम्भीरिालाई द्धविार गदाा तनजलाई सोही 
ऐनको दफा ३०(४) िमोत्तजम रु.१७,५६,८००।– (सत्र लाख छपन्न हजार छसय रुपैयााँ) जररवाना 
भई १À वषा (एक वषा छ मद्धहना) कैद समेि हनुे ठहछा । 
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35. प्रतिवादी मध्येका राजेश भट्टराईले श्रीमिी समेि भई पसल सञ्चालन समेि गरी श्रीमिीका नाममा 
भारििाट रकम समेि जम्मा हनु आएको देत्तखएको अवस्थामा तनजको समेि तमलेमिो रहेको मानु्न पने 
भई तनजले सम्पत्ति सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) 
को सम्म कसूर गरेको मानु्न पने भएकोले तनजको हकमा कसूरमा संलग्निा रहेको सम्म देत्तखएिापतन 
द्धवगो खलेुको अवस्था नदेत्तखएकाले कसूरको गम्भीरिालाई द्धविार गदाा तनजलाई सोही ऐनको दफा 
३०(४) िमोत्तजम रु. १७,५६,८००।– (सत्र लाख छपन्न हजार छसय रुपैयााँ) जररवाना भई १À वषा 
(एक वषा छ मद्धहना) कैद समेि हनुे ठहछा । 

36. प्रतिवादी मध्येका LAISHRAM JITEN SINGH, RAJ SINGH LALCHA िथा सोमनाथ िौहानका 
हकमा तनजहरुले यो यति रकम यस–यस व्यहोरािाट लगानी गरेका रहेछन ्भनी यकीन हनु सक्ने 
ठोस आधार नदेत्तखएकाले तनजहरुले आरोद्धपि कसूरिाट सफाई पाउने ठहछा । अरु िपसील िमोत्तजम 
गनुा । 

िपसील 

 

मातथ ठहर खण्डमा द्धवदेशी नागररक रहेको भनी आरोपदावीमा उल्लेख भएका सरेुश अतधकारी र शंकर 
प्रसाद गरुागाईँ वाहेकका प्रतिवादीहरु शान्िी िामाङ नामले त्तितनने हेमन्ि शमाालाई ठहर भएको कैद वषा 
३(िीन) र जररवाना २,५५,७८,३००।९०, कुमार िौहानलाई ठहर भएको कैद १ वषा ६ मद्धहना र 
जररवाना १७,५६,८००।-, कणाजीि रोकायालाई ठहर भएको कैद १ वषा ६ मद्धहना र जररवाना 
१७,५६,८००।- िथा प्रतिवादीहरु राजेश भट्टराईलाई ठहर भएको कैद १ वषा ६ मद्धहना र जररवाना 
१७,५६,८००।- र प्रतिवादी सीिा भट्टराईलाई ठहर भएको कैद १ वषा ६ मद्धहना र जररवाना 
१७,५६,८००।- को लगि असलुीको लातग आरोपपत्रमा तनज प्रतिवादीहरुको नेपालमा विन देखाइएको 
त्तजल्लाको त्तजल्ला अदालिमा पठाउन ु.....................................................................................१ 

आरोपदावीमा द्धवदेशी नागररक भतनएका प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँलाई यस फैसलाले १ वषा ६ मद्धहना 
कैद र रु. १,२७,८९,१५०।४५ जररवाना हनुे ठहरेकोमा मदु्दा अनसुन्धानका अवस्थामा तमति 
२०७१।१।११ देत्तख तनज प्रतिवादी मदु्दा अनसुन्धानको तनतमि थनुवुा पूत्तजा पाई थनुामा रही यस 
अदालिको तमति २०७१।३।३० को आदेशानसुार तमति २०७१।१०।६ मा जेथा जमानि राखी 
िारेखमा रहेको देत्तखाँदा तनजले उि तमति २०७१।१।११ देत्तख २०७१।१०।६ गिेसम्म ८ मद्धहना २५ 
ददन थनुामा िसेको देत्तखाँदा सो थनुामा िसेको अवतध तनजलाई ठहर भएको कैद १ वषा ६ मद्धहनािाट घटाई 
िााँकी कैद ९ मद्धहना ५ ददन र जररवाना रु. १,२७,८९,१५०।४५ (एक करोड सिाइस लाख उनान्नब्िे 
हजार एकसय पिास रुपैयााँ पैिालीस पैसा) जररवानाको लगि असलुीको लातग आरोपपत्रमा तनज प्रतिवादीको 
नेपालमा विन देखाइएको त्तजल्लाको त्तजल्ला अदालिमा पठाउन ु...................................................२  

आरोपदावीमा द्धवदेशी नागररक भतनएका प्रतिवादी सरेुश अतधकारीलाई १ वषा ६ मद्धहना कैद र 
रु.३७,०८,८००।– जररवाना हनुे ठहरेकोमा मदु्दा अनसुन्धान अवस्थामा तमति २०७१।३।३ मा थनुवुा 
पूत्तजा पाई थनुामा रहेको र तमति २०७१।५।३० मा जेथा जमानि राखी िारेखमा रहेको देत्तखाँदा तमति 
२०७१।३।३ देत्तख २०७१।५।३० सम्म २ मद्धहना २७ ददन थनुामा िसेको अवतध तनजलाई ठहर 



 

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँ समेि मदु्दा :सम्पत्ति सदु्धिकरण मदु्दा नं. ०७०-CR-०१८८ पेज 18 
 

भएको कैद १ वषा ६ मद्धहनािाट घटाई िााँकी कैद १ वषा ३ मद्धहना ३ ददन िथा जररवाना 
रु.३७,०८,८००।– (सैिीस लाख आठ हजार आठ सय) को लगि असलुीको लातग आरोपपत्रमा तनज 
प्रतिवादीको नेपालमा विन देखाइएको त्तजल्लाको त्तजल्ला अदालिमा पठाउन.ु......................................२ 

मातथ ठहर खण्डमा सम्पत्ति सदु्धिकरण (मतन लाउण्डररङ) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३४(२) नं. 
िमोत्तजम द्धवगो रु.५१,१५,६६०।१८ (एकाउन्न लाख पन्ध्र हजार छ सय साठी रुपैयााँ अठार पैसा)        
जफि हनुे ठहरेकोले प्रतिवादी शात्तन्ि िामाङको नाममा नेपाल सरहदमा कुनै जेथा देत्तखएमा उि दफा 
३४(२) िमोत्तजम जफि गनुा भनी सम्ित्तन्धि त्तजल्ला अदालिमा लेखी पठाउनू ..................................३ 

मदु्दा पपुाक्षको िममा प्रतिवादी सरेुश अतधकारीले जेथा जमानि राखेको जग्गा प्रस्ििु मदु्दा अत्तन्िम भई 
तनजलाई लागेको कैद िथा जररवानाको लगि अशलु भएपतछ तनयमानसुार फूकुवा गररददनू ...................४ 

प्रतिवादी शंकर प्रसाद गरुागाईँले मदु्दा पपुाक्षको अवस्थामा जेथा जमानि राखेको जग्गाको हकमा तनजले यस 
अदालििाट िोद्धकएको िारेख गजुारी िसेकाले मलुकुी ऐन, अ.िं. १२४ नं. िमोत्तजम जफि गनूा.............५ 

प्रतिवादी सोमनाथ िौहानले सफाई पाउने ठहरेकोले तनजले र.नं. 2673 तमति 2071।10।11 िाट 
राखेको नगद धरौटी रु. 4,50,000।- प्रस्ििु मदु्दा अत्तन्िम भएपतछ तनयमानसुार द्धफिाा ददनू ...............६ 

यस फैसलामा त्तिि नवझेु ३५ ददन तभत्र श्री सवोच्ि अदालिमा पनुरावेदन गना जान ु भतन प्रतिवादीहरु 
मध्येका सरेुश अतधकारी र शंकर प्रसाद गरुागाईँलाई पनुरावेदनको म्याद ददन ु र सोही व्यहोराको 
पनुरावेदनको म्याद सद्धहिको फैसलाको जानकारी द्धवशेष सरकारी वकील कायाालयलाई ददन ु.................७ 

प्रतिवादीहरु शान्िी िामाङ नामले त्तितनन े हेमन्ि शमाा, राजेश भट्टराई, कुमार िौहान, कणाजीि रोकाया र 
सीिा भट्टराईले शरुु म्यादै गजुारी िसेकाले पनुरावेदनको म्याद ददन परेन ........................................८ 

प्रस्ििु मदु्दाको दायरीको लगि कट्टा गरी तमतसल अतभलेख शाखामा वझुाई ददन ु................................९ 
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इति सम्िि ्२०७४ साल श्रावण 26 गिे रोज 5 शभुम ्........................... 
 

 


